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I. System gospodarowania odpadami komunalnymi – informacje wstępne. 
 

Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym katalog obowiązkowych zadań gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.c.p.g. Zgodnie z wymienioną 
wyżej ustawą gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, fakultatywnie także od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

Właściciele nieruchomości objęci gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych 
zobowiązani są do ponoszenia opłat na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości.  

 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód gminy, 

jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest pokryć koszty (art. 6r ust. 2 u.c.p.g): 
1 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
3 obsługi administracyjnej tego systemu, 
4 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 
Dodatkowo stosownie do art. 6r ust. 2a-2c u.c.p.g. mogą to być koszty: 

1 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym, 

2 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 
produktów niebędących odpadami, 

3 usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 
magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

4 wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji 
i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów (jedynie ze środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym). 
 

 Stosownie do zapisów art. 6r ust. 1aa u.c.p.g. środki z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym 
rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie przyjmowania tych 
odpadów przez gminę w inny sposób (art. 6r ust. 2d u.c.p.g.). 

 

 



Strona | 4 

 

 
 

II. Akty prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice prowadzone jest na mocy 
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych o charakterze ogólnym oraz aktów prawa 
miejscowego podejmowanych przez Radę Miasta. Na terenie Miasta Mysłowice obowiązującymi w 
2021 r. uchwałami regulującymi kwestie gospodarki odpadami komunalnymi były:   

 
 Uchwała Nr XXXI/464/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o 
określonej pojemności; 

 Uchwała Nr XXX/456/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348); 

 Uchwała Nr XXX/457/20  Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

 Uchwała Nr XXX/458/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu jej składania; 

 Uchwała Nr XXVIII/416/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

 Uchwała Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice;  

 Uchwała Nr XLIV/648/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Mysłowice;  

 Uchwała Nr LXI/962/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: 
określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie miasta Mysłowice; 

 Uchwała Nr XXXV/531/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Mysłowice; 

 Uchwała nr XXX/458/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu jej składania. 
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III. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mysłowice 
 
 W 2021 r. na terenie Miasta Mysłowice zorganizowanym przez gminę systemem odbierania 
odpadów komunalnych objęci byli właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a także właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne tzw. nieruchomości „mieszane”. 
 Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli w/w 
nieruchomości świadczona jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. zgodnie z umową zawartą 
w dniu 5 stycznia 2021 r. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych               
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Umowa obejmuje lata 2021-2024.   
 
 Gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. zostali także objęci po raz 
pierwszy właściciele niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (placówki oświatowe, gminne jednostki i zakłady budżetowe). Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonywane jest przez Zakład Oczyszczania Miasta                 
Sp. z o. o. na podstawie umowy nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020 r. i obejmuje lata 2021 – 2024. 
 
 Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, którzy nie są objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są 
do zawarcia indywidualnych umów na świadczenie w/w usług z podmiotami posiadającymi wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta Mysłowice. 
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IV. Masa odebranych odpadów komunalnych 
 
IV.1. Nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości „mieszane” 
 
 W poniższej tabeli przestawiono masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 
odebranych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach w 2021 r. z nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
 

 
Tabela 1. Rodzaje i masa [Mg] odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. 

z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości „mieszanych” w 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odebranych odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice 

Kod odpadu Nazwa odpadu Masa odpadów [Mg] 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 1055,16 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 14 483,41 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 987,99 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 2 881,20 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1 190,86 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 577,54 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 398,62 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2 103,89 

SUMA 25 678,67 
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Największy udział w masie odebranych odpadów komunalnych stanowią zmieszane odpady 
(kod 20 03 01 oraz 20 01 99) – 61%. Spośród frakcji zbieranych w sposób selektywny najwięcej 
odebrano bioodpadów (12%) oraz metali i tworzyw sztucznych (11%), najmniej szkła (5%) i papieru 
(4%). Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów w masie odebranych odpadów 
komunalnych przedstawia poniższy wykres. 
 

 

 
 

Wykres 1 Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w masie odebranych odpadów komunalnych w 
podziale na frakcje odbierane z nieruchomości. 
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Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)  prowadzone w ramach zawartej umowy z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 
położone przy ul. Karola Miarki 38 oraz przy ul. Piaskowej. Poniżej przedstawiono masę odpadów 
komunalnych zebranych w PSZOK w 2021 r.  

Ilość zebranych odpadów komunalnych w PSZOK na trenie Gminy Mysłowice w roku 2021 [Mg] 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu PSZOK (Miarki) PSZOK (Piaskowa) Suma 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 1,1 0,07 1,17 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
473,32 227,406 700,726 

17 01 02 Gruz ceglany 292,117 143,493 435,61 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
13,02 4,28 17,3 

17 02 02  Szkło 15,05 9,13 24,18 
20 01 01  Papier i tektura 40,425 26,215 66,64 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 8,38 3,16 11,54 

20 01 40 Metale 13,84 0 13,84 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 35,61 20,75 56,36 
20 01 02 Szkło 2,29 0,93 3,22 
15 01 07 Opakowania ze szkła 5,84 3,16 9 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,24 0,12 0,36 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

1,76 1,14 2,9 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 
niebezpieczne 

5,665 3,695 9,36 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,221 0,05 0,271 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 14,237 7,119 21,356 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

7,276 5,138 12,414 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

26,984 17,052 44,036 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 395,57 136,02 531,59 
16 01 03 Zużyte opony 53,65 31,17 84,82 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 285,58 131,2 416,78 

20 01 10 Odzież 3,69 3,09 6,78 
20 01 11 Tekstylia 4,08 1,96 6,04 

Suma 1 699,945 776,348 2 476,293 
Tabela 2 Rodzaje i masa [Mg] odpadów komunalnych zebranych w PSZOK 
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Wykres 2 Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w masie odebranych odpadów komunalnych w 
podziale na frakcje odbierane w PSZOK. 
 

Analizując morfologię strumienia zebranych odpadów komunalnych w PSZOK zauważyć 
należy, że największy udział stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe (48%), a następnie odpady 
wielkogabarytowe (22%) i bioodpady (17%).  

 
Poniżej przedstawiono porównanie ilości zebranych odpadów komunalnych w PSZOK 

w latach 2020 i 2021. Zauważyć można wzrost oddawanych przez mieszkańców odpadów do PSZOK 
w roku 2021 r., w szczególności odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 
 

 

Wykres 3 Porównanie ilości zebranych odpadów w PSZOK w roku 2020 oraz 2021 
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IV.2. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne  
 
 W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj oraz masę poszczególnych odpadów komunalnych 
odebranych z niektórych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych. 
 

Ilość odebranych odpadów z niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice 

Kod odpadu Nazwa odpadu Masa odpadów [Mg] 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 151,54 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 31,96 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 78,84 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,92 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 53,98 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 30,52 

SUMA 351,76 
Tabela 3. Rodzaje i masa [Mg] odpadów komunalnych odebranych z niektórych nieruchomości niezamieszkałych 

w 2021 r. 
 
 

 
Wykres 4 Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w masie odebranych odpadów komunalnych w 

podziale na frakcje odbierane z niektórych nieruchomości niezamieszkałych 
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V. Liczba osób objętych zorganizowanym przez Miasto Mysłowice systemem odbioru 
odpadów komunalnych  
 

W Tabeli 4 przedstawiono liczbę osób objętych systemem odbioru odpadów komunalnych 
w poszczególnych latach:  

Stan na dzień 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Liczba osób 

zameldowanych 69883 69388 69034 68696 67881 

Liczba osób 
zamieszkujących 

zgodnie z deklaracjami 
66675 65703 65901 65709 65298 

Różnica 3208 3685 3133 2987 2583 
Tabela 4. Porównanie liczby osób zameldowanych i osób zamieszkujących zgodnie z przedkładanymi 

deklaracjami. 
 Analizując dane przedstawione w powyższej tabeli zaobserwować można różnicę pomiędzy 
liczbą osób zameldowanych, a wskazanych w złożonych deklaracjach wynoszącą ok. 4%. Wynika 
to m. in. z faktu podejmowania nauki, pracy lub założenia rodziny poza miejscem stałego meldunku. 
Zauważyć należy, że spadek liczby mieszkańców w deklaracjach jest adekwatny do spadku liczby osób 
zameldowanych na terenie Miasta Mysłowice. Powyższe dane wskazuję, że 96% osób 
zameldowanych na terenie Miasta Mysłowice zostało zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 Pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice prowadzili działania weryfikacyjne danych zawartych w 
deklaracjach na podstawie ewidencji osób zameldowanych na nieruchomości oraz uzyskanych 
informacji w wyniku prowadzonych kontroli w terenie.  
 
 Szczegółowa informacja o przeprowadzonych kontrolach zawarta została w pkt IX niniejszego 
opracowania. 
 

VI. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 Na terenie Miasta Mysłowice przyjętą metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
 Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła w 
ubiegłym roku 31,80 zł miesięcznie za mieszkańca. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie 
wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta wynosiła 
63,60 zł miesięcznie za mieszkańca (dwukrotność stawki podstawowej). 
 
 W poniższej tabeli przedstawiono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w poszczególnych latach: 
 
 
 



Strona | 12 

 

 
 

Okres obowiązywania 
Stawka za odpady 
zbierane w sposób 

selektywny [zł] 

Stawka za odpady  
nieselektywnie zbierane 

[zł] 
01.02.2016 r. 30.06.2019 r. 12,00 21,00 
01.07.2019 r. 31.03.2020 r. 17,50 35,00 
01.04.2020 r. 31.12.2020 r. 25,00 50,00 
01.01.2021 r. nadal 31,80* 63,60 

Tabela 5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od roku 2016 (nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy) 
 * Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny. Stawka opłaty w wysokości 
31,80 zł jest stawką podstawową. Właściciel nieruchomości, nie może zadeklarować, że nie będzie segregował odpadów 
komunalnych, jak było to możliwe wcześniej (przed wejściem w życie nowelizacji ustawy u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r.). 

 W przypadku niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, które na mocy uchwały Rady Miasta Mysłowice XXVIII/416/20 z dnia 
24 września 2020 r. objęte zostały gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby 
pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości 
oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

 Stawki opłat za pojemnik/worek o określonej pojemności przedstawia poniższa tabela: 

Wielkość pojemnika/worka Stawka opłaty [zł] Stawka opłaty 
podwyższonej [zł] 

pojemnik  120 l 6,36 19,08 
pojemnik  140 l 7,42 22,26 
pojemnik  240 l 12,72 38,16 
pojemnik  360 l 19,08 57,24 
pojemnik  660 l 34,98 104,94 
pojemnik  770l 40,81 122,43 

pojemnik  1100 l 58,21 174,63 
pojemnik  1500 l 79,5 238,5 
pojemnik 2500 l 132,5 397,5 
pojemnik 7000 l 371 1113 

worek 80 l 12,13 36,39 
worek 120 l 18,19 54,57 

Tabela 6. Stawki opłat za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w 2021 r. 

Opłata podwyższona określana jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stanowi ona trzykrotność podstawowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dla nieruchomości „mieszanych”, które w części stanowią nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla części zamieszkałej i niezamieszkałej.  

Właściciele niektórych nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gminnym, na 
których powstają odpady komunalne, jak również właściciele nieruchomości w części zamieszkałych a 
w  części nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ujmują w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie zbierane i oddawane pojemniki/worki 
z poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych. 
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VII. Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
VII.1. Zwolnienie dotyczące rodzin wielodzietnych 
 
 Stosownie do art. 6k ust. 4 u.c.p.g. rada gminy  może zwolnić w całości lub w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                            
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400).  
 W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny „Prawo do posiadania Karty przysługuje 
członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 
małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich 
wiek". 
 Na terenie Miasta Mysłowice na mocy uchwały Nr XXX/456/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 
26 listopada 2020 r. wysokość częściowego zwolnienia wynosi 30% obowiązującej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca będącego członkiem rodziny wielodzietnej, 
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 
 

Miesiąc  Ilość osób korzystających z ulgi dot. KDR Kwota [zł] 

Styczeń  2 283 21 779,82 
Luty 2 566 24 479,64 

Marzec 2 768 26 406,72 
Kwiecień 2 878 27 456,12 

Maj 2 988 28 505,52 
Czerwiec 3 041 29 011,14 

Lipiec 3 121 29 774,34 
Sierpień 3 185 30 384,90 

Wrzesień 3 282 31 310,28 
Październik 3 336 31 825,44 

Listopad 3 398 32 416,92 
Grudzień 3 471 33 113,34 

Suma 36 317 346 464,18 

Tabela 7. Liczba osób korzystających z częściowego zwolnienia z  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości w części dotyczącej gospodarstw domowych rodzin wielodzietnych 

w 2021 r. 

 
 Należy zauważyć wzrost liczby osób posiadających Kartę Dużej Rodziny zadeklarowanych 
w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi z 2 283 w styczniu 2021 r. do 3 471 w 
grudniu 2021 r. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącej kwocie ulgi, która w 2021 r. wyniosła  
346 464,18 zł. 
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VII.2. Zwolnienie dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym 
 
  Obowiązkowym zwolnieniem wynikającym z zapisów art. 6k ust. 4a u.c.p.g. jest zwolnienie w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługującym właścicielom 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia 
ustala rada gminy proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych.  
 
 Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XXX/457/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 
2020 r. zwolnienie wynosi 3,74 zł od miesięcznej stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przypadającej na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 
Zwolnienie powyższe obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 

Miesiąc  
Ilość osób korzystających z ulgi dot. 

kompostownika 
Kwota [zł] 

Styczeń 730 2 730,20 

Luty 1 061 3 968,14 

Marzec 1 183 4 424,42 

Kwiecień 1 240 4 637,60 

Maj 1 291 4 828,34 

Czerwiec 1 319 4 933,06 

Lipiec 1 350 5 049,00 

Sierpień 1 381 5 164,94 

Wrzesień 1 414 5 288,36 

Październik 1 442 5 393,08 

Listopad 1 456 5 445,44 

Grudzień 1 469 5 494,06 

Suma 15 336 57 356,64 
Tabela 8. Liczba osób korzystających z częściowego zwolnienia z  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości kompostujących bioodpady w 2021 r. 
 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne z miesiąca na miesiąc 
wzrasta. Od stycznia do grudnia 2021 r. wzrost wyniósł 100 %. Kwota ulgi w 2021 r. wyniosła 
57 356,64 zł.  
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VIII. Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
 
Na całkowity koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych składają się 

m.in.: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odbieranie, 
transport, zbieranie, 

odzysk  
i unieszkodliwianie 

odpadów 
komunalnych 

tworzenie i 
utrzymanie punktów 
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zbierania odpadów 

komunalnych 
 

 
obsługa 
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edukacja ekologiczna 
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postępowania 
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komunalnymi 

 

utrzymywanie 
pojemników 

w odpowiednim 
stanie sanitarnym, 

porządkowym 
i technicznym 
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komunalnych 

 
KOSZT SYSTEMU 
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KOMUNALNYMI 
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W poniższej tabeli przedstawiono wartość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych ponoszonych w ramach systemu gospodarowania odpadami w Mysłowicach za 2021 r.: 
 

miesiąc 
Nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz 
nieruchomości „mieszane” 

koszt [zł] 

Niektóre nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy koszt 

[zł] 

styczeń 1 703 269,30 25 571,70 
luty 1 677 016,28 25 654,86 

marzec 2 360 030,02 33 076,89 
kwiecień 2 312 161,42 27 172,53 

maj 2 233 166,54 20 644,47 
czerwiec 2 300 627,03 31 351,32 

lipiec 2 526 652,41 23 139,27 
sierpień 2 378 669,25 24 428,25 
wrzesień 2 355 556,64 30 041,55 

październik 2 067 381,22 41 683,95 
listopad 2 278 155,73 46 320,12 
grudzień 2 053 109,11 36 569,61 

suma 26 245 794,95 365 654,52 
łącznie 26 611 449,47 

Tabela 9. Koszt świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych 
miesiącach 2021 r. 

 
 W 2021 r. po raz pierwszy została wprowadzona tonażowa metoda rozliczania usługi 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych tzn. za 1 Mg odebranych 
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w 
art. 6f ustawy u.c.p.g. narzucających powyższą formę ustalania wynagrodzenia wykonawcy.                         
W ubiegłych latach była to metoda ryczałtowa. 
 
Koszty  administracyjne systemu w 2021 r. wyniosły: 701 959,81 zł  
 
Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami  za 2021 r. wyniósł: 27 313 409,28  zł  
 
Wpływy: 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (Dochody 
wykonane) w 2021 r.: 24 833 385,38 zł 

 Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
uiszczone po upływie terminu płatności : 20 561,99 zł 
 

Łączny wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.: 24 853 947,37 zł 
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Działania egzekucyjne: 
 

W roku 2021 wysłano 1141 upomnień w związku z zaległościami z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Rok Ilość upomnień 

2017 827 

2018 1062 

2019 1158 

2020 1051 

2021 1141 

Tabela 10. Ilość wysłanych upomnień w latach 2017-2021 

Na dzień 31.12.2021 r. w Zespole Egzekucji znajdowały się tytuły wykonawcze (TW) wystawione na 
zaległości na łączną kwotę 197.260,50 zł.  Z tego - według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
wyegzekwowano 130.257,03 zł (dane dot. TW wystawianych do organu egzekucyjnego PMM - Zespół 
Egzekucji). 

IX. Działania kontrolne 
 
IX.1. Kontrola selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Stosownie do art.  6ka ust. 1 u.c.p.g.: ,,W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający 
odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o 
tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości”. Po przeprowadzeniu 
postępowania w drodze decyzji zostaje określona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

W poprzednim roku na podstawie powiadomienia Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. 
zostało wszczętych 25 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. Powyższe dotyczyło zabudowy wielolokalowej.  

Wydanych zostało 25 decyzji, w tym: 

 10 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
na łączną kwotę: 39 813,60 zł (dodatkowa kwota do miesięcznej kwoty opłaty). 
Zastosowano stawkę opłaty podwyższonej. (dwie decyzje utrzymane w mocy przez 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach), 

 5 decyzji umarzających postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 10 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 
których strony wniosły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach – decyzje umarzające postępowanie. 
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IX.2. Kontrola danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 
1) Weryfikacja zamieszkania nowo narodzonych dzieci 

W roku 2021 pracownicy Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dokonali kontroli 
danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na podstawie danych z ewidencji ludności dotyczących zameldowania nowo narodzonych dzieci 
na nieruchomości.  

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, wzywano właścicieli nieruchomości do złożenia 
wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Działania te 
dotyczyły dzieci urodzonych w latach 2018-2021.  

W wyniku powyższych czynności wpłynęła łączna kwota: 27 438,00 zł. 

2) Brak złożonej deklaracji wskazującej segregację odpadów komunalnych  

W związku z wprowadzonymi regulacjami prawnymi wszyscy właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do zbieranie odpadów w sposób selektywny.  

W styczniu 2021 r. w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi znajdowało się 
195 właścicieli nieruchomości, którzy nadal nie złożyli deklaracji obejmujących segregację odpadów 
komunalnych. Po przeprowadzeniu działań informacyjnych przez pracowników tutejszego Urzędu 
(rozmowy telefoniczne, wyjazdy w teren, wysyłanie wezwań) właściciele nieruchomości złożyli 
stosowne deklaracje. 

3) Kontrola w terenie 
W poprzednim roku przeprowadzono kontrolę 244 nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Mysłowice. Kontrole przeprowadzane były przez pracowników tutejszego Urzędu 
wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Mysłowice. Kontroli podlegały nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.  

 

Kontrole obejmowały: 

- weryfikację danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

- konieczność złożenia nowej deklaracji w związku z obowiązkiem segregacji wynikającym z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- konieczność złożenia nowej deklaracji ze względu zmiany liczby osób zamieszkujących (zgon, 
urodzenie się dziecka), 

- sprawdzenie przestrzegania utrzymywania w należytym stanie, porządku i czystości miejsc 
gromadzenia odpadów komunalnych, 

- działalności gospodarcze (nieruchomości mieszane) pod względem złożenia deklaracji, 

- nieruchomości, w których znajdują się gminne jednostki oświatowe, na których powstają odpady 
komunalne, 

- posiadanie kompostownika na terenie nieruchomości zgodnie z złożoną deklaracją.  
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Przeprowadzone kontrole pozwoliły zweryfikować dane zawarte w  deklaracjach (urodzenia, 
zgony, obowiązek segregacji), co skutkowało złożeniem pierwszych lub nowych deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Od września 2021 r. do listopada 2021 r. kontrolowano nieruchomości, których właściciele 
zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego. Przeprowadzone kontrole wykazały, 
że jeden właściciel nieruchomości nie posiadał kompostownika pomimo zadeklarowania powyższego 
faktu w złożonej deklaracji. W związku z powyższym została wydana decyzja o utracie prawa do 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kontrolowane były również miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie 
wielolokalowej. W przypadku stwierdzenia nieporządku kontaktowano się z właścicielem 
nieruchomości (pisemnie lub telefonicznie) celem wezwania do uprzątnięcia i bieżącego 
utrzymywania w należytym stanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.  

Kontrola jednostek oświatowych wykazała, że ilość pojemników zadeklarowanych 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byłą wystarczająca 
i zapewniająca ich nieprzepełnianie.  

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych kontroli w terenie przedstawia Załącznik 
do niniejszego opracowania. 

X. Edukacja ekologiczna 

Kampania ekologiczna pn. „Dzieci segregują, a Ty?” 
W poprzednim roku działania edukacyjne były przeprowadzane przez pracowników 

tutejszego Urzędu w przedszkolach w ramach Kampanii ekologicznej ,,Dzieci segregują, a Ty”. 
Głównym celem kampanii było kształtowanie postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów 
komunalnych wśród mieszkańców naszego miasta przy udziale dzieci w wieku przedszkolnym. 

Edukacja ekologiczna prowadzona była metodami aktywnymi w formie zadawania pytań 
przedszkolakom oraz prowadzenia rozmów o sposobach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Wypowiedzi dzieci były nagrywane, a krótkie filmy z ich udziałem zostały umieszczone 
w mediach społecznościowych.  

Wszystko odbywało się na terenie przedszkola, w uczestnictwie pracowników placówki, 
przedstawicieli Urzędu Miasta Mysłowice – Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz 
pracownikiem telewizji ITVM, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 

Kampania rozpoczęła się z dniem 17 września 2021 r. w związku z międzynarodowa kampanią 
- Sprzątania Świata, odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Filmiki z udziałem 
dzieci były cyklicznie udostępniane na Facebooku na profilu ,,Zielone Mysłowice”.  

W kampanii wzięło udział 8 przedszkoli, a każda grupa liczyła ok. 40 dzieci:  
1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Laryska 9, Mysłowice 
2. Przedszkole nr 5, ul. Armii Krajowej 28, Mysłowice 
3. Przedszkole nr 8, ul. Gwarków 22, Mysłowice  
4. Przedszkole nr 9, ul. Janowska 2, Mysłowice 
5. Przedszkole nr 10, ul. Niepodległości 44, Mysłowice 
6. Przedszkole nr 15, ul. Edmunda Osmańczyka 2, Mysłowice  
7. Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Franciszka Kawy 4, Mysłowice  
8. Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, Mysłowice  
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W ramach kampanii zorganizowane zostały również spotkania z mieszkańcami połączone z 
akcją „MYSŁOWICE WALCZĄ ZE SMOGIEM”. Podczas spotkań omówione zostały dostępne formy 
dofinansowań do zmian systemów ogrzewania i poprawy energetycznej budynków mieszkalnych, 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 
prawidłowa segregacja odpadów komunalnych. Podczas spotkań była również możliwość złożenia 
wniosku w programie Czyste Powietrze, wypełnienia Deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw, Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskania 
szczegółowych informacji w powyższym zakresie.  
 
 
 Szerokie działania edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, ekologii i ochrony przyrody prowadzone były w 2021 r. również przez Zakład 
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Do największych należały m.in.: łąki kwietne, „Mysłowice wspólnie dla 
pszczół i ptaków. Akcja wiosna, razem możemy więcej”, pojemniki na nakrętki, Mysłowice - Czyste 
Miasto, Eko kalendarz, współpraca z placówkami oświatowymi dot. akcji sprzątania terenów wokół 
placówek. 
 
 
 
 
 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta Mysłowice zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Miasta Mysłowice 
https://www.myslowice.pl/ w zakładce Gospodarka odpadami, na funpage "Zielone Mysłowice"                 
oraz stronie internetowej Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. https://zomm.pl/. 

 
 
 
 
 
 

Sekretarz Miasta Mysłowice 
 

(-) Marta Jabłczyńska 
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